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Protokół nr 72/III/2008 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 20 marca w godz. od 800 do 1300 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie 
Zarządu Powiatu. 
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE  

1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzył i prowadził – Przewodniczący Zarządu 
Wojciech Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni 
goście (listy obecności – zał. nr 1).  

2. Porządek obrad (zał. - nr 2) został przyjęty bez zmian.  
3. Protokół Nr 71/III/2008 z dnia 14 marca został przyjęty jednogłośnie (3- za,  

0 - wstrzymało się, 0 - przeciw). 
  

W tym momencie na posiedzenie Zarządu Powiatu przybył Członek Zarządu Maciej 
Racinowski. 

 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

sprawozdania z wykonania kosztów i przychodów za rok 2007  
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital 
Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji (druk nr 1/72). 

 
Zarząd po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania kosztów  

i przychodów za rok 2007 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji nie przyjął go ze 
względu na błędy w nim występujące i zobowiązał Likwidatora do jego 
ponownego zweryfikowania i przedstawienia na kolejnym posiedzeniu.  
Jednocześnie Zarząd zobowiązał Likwidatora do przedstawienia analizy 
zobowiązań z tytułu dostaw i usług z uwzględnieniem przyczyn ich wzrostu 
w 2007 r. do roku poprzedniego oraz zestawienia zobowiązań, które staną 
się zobowiązaniami powiatu w wyniku powołania Spółki pod firmą „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie spółka z ograniczona odpowiedzialnością”. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania 

porozumienia z Gminą Trzcińsko Zdrój w/s odtworzenia i przebudowy 
chodników w m. Piaseczno i Stołeczna (druk nr 2/72). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
porozumienia z Gminą Trzcińsko Zdrój w sprawie odtworzenia  
i przebudowy chodników w miejscowościach  Piaseczno i Stołeczna. Dotacja 
powiatu na w/w zadania wyniesie 51 850,00 zł. brutto i taki sam wkład 
finansowy przeznaczy na ten cel Gmina Trzcińsko-Zdrój. W związku  
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z powyższym Zarząd zobowiązał Wydział Finansowo - Księgowy do 
przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w tym zakresie. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania 

porozumienia z Gminą Trzcińsko-Zdrój w/s powierzenia i sposobu 
finansowania zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta 
Trzcińsko-Zdrój (druk nr 3/72). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
porozumienia z Gminą Trzcińsko Zdrój w sprawie powierzenia i sposobu 
finansowania zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta 
Trzcińsko-Zdrój w okresie od 01.04..2008 r. do 31.03.2009 r. Powiat 
przekaże na ten cel środki finansowe w wysokości 36 000,00 zł. brutto. 
Zarząd zobowiązał Wydział Finansowo - Księgowy do przygotowania 
projektu uchwały Rady Powiatu w tym zakresie. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania 

porozumienia z Gminą Moryń w/s powierzenia i sposobu finansowania 
zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Moryń (druk  
nr 4/72). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami nie wyraził zgody na podpisanie porozumienia  
z Gminą Moryń w/s powierzenia i sposobu finansowania zadań zarządcy 
dróg powiatowych na terenie miasta Moryń ze względu na brak w nim 
precyzyjnych zapisów dot. zakresu zadań przejmowanych prze Gminę 
Moryń. Zarząd zobowiązał Naczelnika do ponownego przygotowania 
porozumienia i przedstawienia go Gminie Moryń. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania 

porozumienia z Gminą Moryń w/s remontu chodnika w Moryniu na  
ul. Kościuszki (droga powiatowa nr 1508) (druk nr 5/72). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
porozumienia z Gminą Moryń w sprawie remontu chodnika w Moryniu 
przy ul. Kościuszki (droga powiatowa nr 1508). Powiat przekaże na ten cel 
dotację w wysokości 80 000,00 zł. brutto. Zarząd zobowiązał Wydział 
Finansowo - Księgowy do przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu  
w tym zakresie. 
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6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania 
porozumienia z Gminą Mieszkowice w/s powierzenia i sposobu 
finansowania zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta 
Mieszkowice (druk nr 6/72). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
porozumienia z Gminą Mieszkowice w sprawie powierzenia i sposobu 
finansowania zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta 
Mieszkowice w okresie od 01.04..2008 r. do 31.03.2009 r. Powiat przekaże 
na ten cel środki finansowe w wysokości 52 000,00 zł. brutto. Zarząd 
zobowiązał Wydział Finansowo - Księgowy do przygotowania projektu 
uchwały Rady Powiatu w tym zakresie. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania 

porozumienia z Gminą Cedynia w/s powierzenia i sposobu finansowania 
zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Cedynia (druk  
nr 7/72). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
porozumienia z Gminą Cedynia w sprawie powierzenia i sposobu 
finansowania zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Cedynia 
w okresie od 01.04..2008 r. do 31.03.2009 r. Powiat przekaże na ten cel 
środki finansowe w wysokości 35 000,00 zł. brutto. Zarząd zobowiązał 
Wydział Finansowo - Księgowy do przygotowania projektu uchwały Rady 
Powiatu w tym zakresie. 
 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wprowadzenia zmian 

dokumentu pn. „Poziom świadczonych usług i program naprawczy  
w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie” w zakresie zadań  
do realizacji w latach 2008 - 2010 (druk nr 8/72). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wprowadzenia zmian dokumentu pn. „Poziom świadczonych usług i program naprawczy  
w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie” w zakresie zadań do realizacji w latach 2008 - 2010?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian 
dokumentu pn. „Poziom świadczonych usług i program naprawczy  
w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie” w zakresie zadań do 
realizacji w latach 2008 – 2010. 
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9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia 
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie – Pana 
Sławomira Głuszaka do przeprowadzenia rekrutacji uczniów do 
oddziałów klas pierwszych Gimnazjum Nr 2 prowadzonego przez Gminę 
Gryfino w roku szkolnym 2008/2009 (druk nr 9/72). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie – Pana Sławomira 
Głuszaka do przeprowadzenia rekrutacji uczniów do oddziałów klas pierwszych Gimnazjum Nr 2 prowadzonego 
przez Gminę Gryfino w roku szkolnym 2008/2009?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie upoważnienia 
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie – Pana 
Sławomira Głuszaka do przeprowadzenia rekrutacji uczniów do oddziałów 
klas pierwszych Gimnazjum Nr 2 prowadzonego przez Gminę Gryfino  
w roku szkolnym 2008/2009. 
 
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia 

kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników 
powiatowych służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie 
wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2008 (druk  
nr 10/72). 

 
 Zarząd omówił i wprowadził poprawki do projektu uchwały  
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu 
oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do dokonywania 
zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 
2008. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych 
służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na 
rok 2008?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie upoważnienia 
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników 
powiatowych służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie 
wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2008. 
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11. Przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego za rok 2007.  

 
Zarząd zapoznał się oraz omówił sprawozdanie z wykonania budżetu 

Powiatu Gryfińskiego za rok 2007.  
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu sprawozdania z wykonania 
budżetu Powiatu Gryfińskiego za rok 2007?  

Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego za rok 2007 i zgodnie z obowiązkiem ustawowym przesłał  
je Radnym.  

 
12. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. zdawalności próbnego egzaminu maturalnego w szkołach 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński.  

2. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami do przygotowania 
propozycji do założeń Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2008-2013. 

3. Zarząd wystąpił z pismem do Burmistrza Gminy Mieszkowice zawierającym propozycję 
przejęcia przez Gminę Mieszkowice do prowadzenia  ZSP w Mieszkowicach  
na warunkach takich jak dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 
Na tym zakończono posiedzenie. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Małyszko____________________     
 

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski     ___________________ 
        Członek Zarządu            - Jerzy Miler                  ____________________ 
           Członek Zarządu          - Jan Podleśny            ____________________      
  Członek Zarządu            - Maciej Racinowski     ____________________ 

 Członek Zarządu            - Marek Hipsz               ____________________ 
 
 
 
 
 
 


